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Ajoneuvon keskinopeus on 

Lontoossa 

ruuhka-aikana 

noin 11 km/h. 

Nopeus oli sama sata vuotta sitten hevosvaunuilla.



Kulkutapa on kannanotto
▪ talouteen
▪ päästöihin
▪ ruuhkiin
▪ turvallisuuteen
▪ asuinympäristöjen viihtyvyyteen
▪ terveyteen…



Ihmisen 
käyttäytyminen on 
monimutkainen ilmiö

Hisseissä ei enää ole henkilökuntaa, 
mutta olisitko valmis jättämään lapsesi 

itseajavan ajoneuvon kyytiin?





Muutos Espoossa 2005-2015 välisenä 
aikana

+ 70 % kävely keskusta-alueilla 
+ 71 % Espoon keskusten välinen pyöräily
+ 28 % joukkoliikenteellä tehtyjen matkojen määrä

Liikenne Espoossa 2015. Espoon kaupunki: Kaupunkisuunnittelukeskus. Luettavissa 
https://issuu.com/espoonkaupunki/docs/liikenne_espoossa_2015_kaupunkisuun
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Etätyö, kävely, pyöräily, autojen 
yhteiskäyttö ja sujuva joukkoliikenne 
voivat vähentää autojen määrän 
kymmenesosaan nykyisestä.

> ruuhkat vähenevät

>  päästöt vähenevät
>  onnettomuuden vähenevät
>  taloudellisuus paranee
>  kansalaisten terveyshyödyt

Office of the Secretary of Transportation ( 2017). Beyond Traffic: 2045 Final Report. Washington: U.S .Department of Transportation.
OECD (2016). Urban Mobility System Upgrade. How shared self-driving cars could change city traffic. Paris: International Transport Forum
PriceWaterhouseCoopers (2013). Look Mom, No Hands! Forging into a brave new (driverless) world. 
Corwin. S., Vitale, J., Kelly, E. ja Elizabeth, C. (2015). The future of mobility. How transportation technology and social trends are creating a new business ecosystem. New York: Deloitte University Press.
Corwin, S., Jameson, N., Pankratz, D. ja Willigmann, P. (2016). The future of mobility: What’s next? Tomorrow’s mobility ecosystem – and how to succeed in it. New York: Deloitte University Press.
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a) Raideliikenne runkona. Suurten massojen liikkumisen 
turvaaminen.

b) Bussiliikenne mukautuu joustavasti todellisen tarpeen 
mukaan.

c) Jaetut, itseajavat kulkuneuvot vastaavat busseja 
yksilöllisemmästä liikkumisesta

d) Pyöräily ja jalankulku lisääntyy voimakkaasti alle 5 km:n 
matkoilla.

Muodostuu ihmisten ja tavaroiden liikkumista 
yhdistävä joustava palvelu



Moninkertaiset 
hyödyt kansalaisille, 
yhteiskunnalle ja 
ihmiskunnan 
tulevaisuudelle.



Kävely ja pyöräily
Joukkoliikenne ja jaetut kyydit

Yksin omalla autolla
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joukkoistuminen
(enemmän yhdessä: jaetut kyydit ja joukkoliikenne)

ketjuttuminen
(eri kulkutapojen kytkeytyminen)

automatisoituminen
(itseajavat kulkuneuvot)

sähköistyminen
(käyttövoimaratkaisu)

Liikkumisen, kulkemisen ja liikenteen muutostrendit


